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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2018-03-15

Plats och tid

Ljusdalssalen, Kommunhuset, torsdagen den 15 mars 2018 kl 08:30

Beslutande

Ledamöter
Allan Cederborg (M), ordförande
Nathalie Häll (M)
Jonas Wallgren Nordlander (M) ersättare för Ingrid Olsson (C)
Suzanne Blomqvist (L)
Mikael Andersson Sellberg (V)
Marie Mill (LB)
Kjell Nilsson (S)
Birgitta Backman (S) ersättare för Lena Svahn (MP)
Kristina Bolin (S), 1:e vice ordförande
Iréne Jonsson (S)
Tomas Skogstjärn (SD) ersättare för Johan Wall (SD)
Ersättare
Jan Nordlinder (S) ej tjänstgörande ersättare 19-22

Övriga deltagande

Monica Hallquist, förvaltningschef § 19-28
Roland Hamlin, handläggare § 19
Inga-Lill Öjemark, verksamhetschef elevhälsa § 20
Jan Oskarsson, rektor Slottegymnasiet § 21
Elisabeth Lindberg, handläggare § 22
Karin Dungmar, Friends § 27
Carina Bryngelsson, verksamhetschef grundskola § 27
Christina Månsson, nämndsekreterare § 19-28

Utses att justera

Kristina Bolin

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet plan 5 Kommunhuset, onsdag 21 mars 2018 klockan 11:00

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare
Christina Månsson
Ordförande
Allan Cederborg
Justerare
Kristina Bolin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 19-28

PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2018-03-15

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Forum

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-03-15

Datum för anslags uppsättande

2018-03-21

Datum för anslags nedtagande

2018-04-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal

Underskrift

Christina Månsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida
3(19)

Datum

2018-03-15

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
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§ 26
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§ 27
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Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

§ 19

Datum

2018-03-15

Dnr 00332/2017

Översyn av skolskjutsregler
Utbildningsnämnden beslutar
Utbildningsnämnden fastställer förslaget till Bilaga till skolskjutsregler.
Sammanfattning av ärendet
Tidigare skolskjutsreglemente har innehållit beslut av nämnden om enstaka
vägavsnitt. Dessa beslut härrör sig från tiden innan Skollagen ändrades och
skolskjutsbesluten blev överklagningsbara rättighetsbeslut.
Förvaltningens förslag är att samtliga dessa generella undantag upphävs.
Prövningen skall istället ske i varje enskilt fall med hänsyn till nationellt
etablerad praxis. Överprövning sker genom överklagande till domstol.
Texten om reseersättning vid inackorderingsstöd förtydligas.
Arbetsutskottet 19 februari föreslår nämnden besluta:
1. Utbildningsnämnden fastställer förslaget till Bilaga till skolskjutsregler.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 19 februari 2018 § 9
Tjänsteskrivelse daterad 23 januari 2018 med bilaga
Yrkanden
Kristina Bolin (S): Bifall till arbetsutskottets förslag
Propositionsordningar
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Kristina Bolins
yrkande. Han finner att nämnden bifaller yrkandet
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

§ 20

Datum

2018-03-15

Dnr 00292/2017

Riktlinjer för hantering av tilläggsbelopp
Utbildningsnämnden beslutar
Nya riktlinjer, med föreslagna rättningar, för tilläggsbelopp till fristående
verksamheter antas.
Sammanfattning av ärendet
Nya riktlinjer för ansökningsförfarande och hantering av tilläggsbelopp för
fristående verksamheter har utarbetats.
De nya riktlinjerna tydliggör att tilläggsbelopp endast ska sökas när barn
eller elever är i behov av extraordinära stödinsatser. Vidare är det endast
fristående verksamheter som kan söka tilläggsbelopp.
I de kommunala verksamheterna ska behov av extraordinärt stöd hanteras
genom kommunens resursfördelningssystem, vilket är under omarbetning.
Arbetsutskottet 19 februari föreslår nämnden besluta:
1. Nya riktlinjer för tilläggsbelopp till fristående verksamheter antas
Information lämnas om att förslaget till riktlinjer behöver rättas vad gäller
hänvisningar till Skollagen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 19 februari 2018 § 10
Tjänsteskrivelse daterad 7 februari 2018 med bilaga
Yrkanden
Mikael Andersson Sellberg (V), Marie Mill (LB): Bifall till arbetsutskottets
förslag
Propositionsordningar
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till bifallsyrkandet. Han
finner att nämnden bifaller yrkandet.

Justerandes signatur
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Datum

2018-03-15

Beslutsexpediering
Akt
Fristående verksamheter

Justerandes signatur
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§ 21

Datum

2018-03-15

Dnr 00022/2017

Slottegymnasiets organisation år 2017 och framåt
Utbildningsnämnden beslutar
Nämnden har tagit del av informationen
Sammanfattning av ärendet
På Utbildningsnämndens sammanträde den 21 september 2017 fattades
följande beslut angående Slottegymnasiets framtida organisation:
1. Antalet program tillsammans med sökbara inriktningar ska vara högst
nio läsåret 2019/2020
2. Tidigare antagna indikatorer (UN 2015-08-27) ersätts av följande
riktlinjer:
Skolans programutbud/sökbara inriktningar ska riktas mot utbildningar
som:
– tar hänsyn till kompetensförsörjningen i kommunen
– har ekonomisk bärighet
– intresserar ungdomarna
3. Förvaltningschefen får i uppdrag att i mars 2018 lämna en första rapport
om hur arbetet fortskrider
Nämnden får en rapport om pågående arbete på Slottegymnasiet.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Utbildningsnämnden

2018-03-15

§ 22

Dnr 00461/2017

Statsbidrag via Skolverket, bidragsåret 2017 samt
läsåret 2017/2018
Utbildningsnämnden beslutar
Nämnden har tagit del av informationen.
Sammanfattning av ärendet
En sammanställning presenteras av sökta och utbetalade statsbidrag via
Skolverket som har sökts och erhållits för 2017. Information lämnas även om
aktuella bidrag för vårterminen 2018.
Totalt sökta bidrag 2017
Utbetalade bidrag 2017

34 467 609 kronor
24 888 525 kronor

Skillnaden mellan sökta och beviljade bidrag beror på att många bidrag har
översökts utanför fastställda bidragsramar, vilket i vissa fall inneburit att ett
lägre belopp beviljats för att rymmas inom ramen eller att en proportionell
reducering av belopp gjorts för att alla huvudmän ska få del av bidraget.
Information lämnas även av vilka möjliga bidrag som inte sökts samt vilka
bidrag som sökts och inte beviljats.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 5 mars 2018
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 23

Datum

2018-03-15

Dnr 00078/2018

Förvaltningschefen informerar - utbildningsnämnden
2018
Utbildningsnämnden beslutar
Nämnden har tagit del av informationen
Sammanfattning av ärendet
Riktlinjer för styrning och ledning av Ljusdals kommuns skolorganisation
med fokus på välskötthet:
Förvaltningschefen informerar om att den nya ledningsgruppen nu har
påbörjat sitt arbete. Ledningsgruppen har starkt fokus på hur verksamheten
ska bli välskött och att varje barn och elev ges de förutsättningar som de har
rätt till.
Grov tidsplan, innehåll och mål för fortsatt arbete presenteras.
Idag inleds arbetet tillsammans med förskolechefer och rektorer inom
grundskolan med att verkställa det som nämnden uttalat i riktlinjerna.
Till hösten påbörjar gymnasiet och vuxenutbildningen arbetet.
Övriga områden som ledningsgruppen bl.a. arbetar med:
– Socioekonomisk resursfördelningsmodell
– Verksamhetsstyrningsmodell
– Plan för digitalisering
Åtgärder för att hitta besparingar och effektiviseringar pågår kontinuerligt.
Förskoleklass Hybo och Los:
Förvaltningschefen har fattat beslut om att inte starta förskoleklass i Hybo
och i Los till hösten. Till Hybo förskola har tre ansökningar lämnats in men
förvaltningschefen anser att det inte går att försvara pedagogiskt, socialt och
utvecklingsmässigt att bedriva förskoleklass för endast tre elever. De barn
som ansökt hänvisas till Gärdeåsskolan och Stenhamreskolan.

Justerandes signatur
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Utbildningsnämnden

Datum

2018-03-15

På Los skola blir det ingen ny förskoleklass då inga ansökningar kommit in.
Förskolan i Los har i dag nio barn, vilket innebär att utbildningsnämnden
behöver titta vidare på framtida förutsättningar för förskolan i Los.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

§ 24

Datum

2018-03-15

Dnr 00005/2018

Redovisning av anmälan till huvudman om kränkande
behandling av barn/elev 2018
Utbildningsnämnden beslutar
Nämnden har tagit del av informationen
Sammanfattning av ärendet
Förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller elev anser
sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är
skyldig att anmäla detta till huvudmannen (Skollagen 6 kap. 10 §).
Anmälningar:
Dnr UN 107/2018
Kränkande behandling mellan barn på Ljusdals centrala förskoleområde.
Utredning påbörjad 14 november 2017 och avslutad 11 december 2017. Plan
för åtgärder har upprättats.
Dnr UN 57/2018
Anmälan om kränkande behandling mellan elever och elev på Färila skola.
Anmälan inkom 11 januari 2018. Utredning påbörjad 11 januari 2018.
Ärendet pågår fortfarande.
Dnr UN 486/2017
Anmälan om kränkande behandling mellan elev och elev på Färila skola.
Anmälan inkom 11 december 2017. Utredning påbörjad 11 december 2017.
Ärendet pågår fortfarande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 15 februari 2018
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur
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Utbildningsnämnden

§ 25

Datum

2018-03-15

Dnr 00003/2018

Redovisning av beslut fattat på delegation 2018 utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden beslutar
Nämnden har tagit del av informationen
Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskottet,
ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen
delegeringsordning. Dessa beslut skall redovisas till nämnden.
Nämndens ledamöter har möjlighet att ta del av de delegeringsbeslut som
finns bevarade hos förvaltningen. En förteckning med rubriker på de beslut
som är aktuella redovisas vid varje nämndssammanträde. Redovisningen kan
kombineras med en kort föredragning på nämndsammanträdet.
Redovisningen har delats upp i två delar med följande rubriker:
 Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning
 Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesvär till
förvaltningsdomstol och till Skolväsendets överklagandenämnd.
Beslut som kan överklagas genom laglighetsprövning kan överklagas av
varje medlem av en kommun. När beslutet har redovisats och protokollet
från sammanträdet, där beslutet redovisats och justerats och meddelande om
det anslagits på kommunens officiella anslagstavla i Kommunhuset i Ljusdal
börjar överklagandetiden att löpa och varje kommunmedlem har därmed tre
veckor på sig att överklaga beslutet.
Överklagande genom förvaltningsbesvär gäller beslut som är
myndighetsutövande. Dessa beslut kan överklagas av den som beslutet
angår, och blir möjliga att överklaga när beslutet tagits emot av den som
beslutet berör. Överklagandetiden är tre veckor från den dag beslutet
mottogs.
Beslut inkomna under tiden 1 februari – 7 mars 2018.
Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning (Kommunallagen
kap. 13)

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Datum

2018-03-15

ALLMÄNT
Inga beslut redovisade
AVTAL
Inga beslut redovisade
EKONOMI
Beslut om bidrag och/eller ersättning för fristående verksamheter samt
interkommunal ersättning i enlighet med nämndens internbudget och
resursfördelningsmodell, SL 8:17, 22-23, 9:16, 20-21, 10:34, 38-39, 11:33,
36, 38, 14:14, 16-17, 16:53-54, 17:22-26, 32-34, 19:43-44, 46-48, 20:15,
25:10-12, 15-16. Punkt 3.6 i delegeringsordning.
Inga beslut redovisade
SKOLSKJUTS
Inga beslut redovisade
FÖRSKOLA
Beslut om utökad tid på förskola av särskilda skäl, SL 8:7. Punkt 7.6 i
delegeringsordning
Beslut av förskolechef Järvsö utbildningsområde 2018-02-05. Utökning av
tid beviljas för två barn under tiden 2018-02-06--2018-06-21. Dnr UN
105/2018
Beslut av förskolechef i Ljusdals utbildningsområde 2018-02-05. Utökning
av tid beviljas för ett barn under tiden 2018-02-05--2018-06-30. Dnr UN
133/2018
Beslut av förskolechef i Ljusdals utbildningsområde 2018-01-29. Utökning
av tid beviljas för ett barn under tiden 2018-01-29--2018-06-30. Dnr UN
134/2018
FRITIDSHEM
Beslut om nedsättning eller befrielse från avgift för fritidshem vid
individuell prövning, SL 14:12. Punkt 8.2 i delegeringsordning

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Datum

2018-03-15

Inga beslut redovisade
FÖRSKOLEKLASS
Inga beslut redovisade
GRUNDSKOLA
Beslut om mottagande av elev i grundskola från annan kommun, SL
10:25. Punkt 10.9 i delegeringsordning
Beslut av rektor Stenhamreskolan 2018-01-31. Ansökan om ersättning
skickad och berörd kommun godkänner interkommunal ersättning 2018-0207. Dnr UN 94/2018
GRUNDSÄRSKOLA
Beslut om elev huvudsakligen ska läsa ämnen eller ämnesområden, SL
18:8. Punkt 11.1 i delegeringsordning
Inga beslut redovisade
GYMNASIESKOLAN
Inga beslut redovisade
GYMNASIESÄRSKOLA
Inga beslut redovisade
SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA (Särvux)
Inga beslut redovisade
Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesvär
EKONOMI
Beslut om tilläggsbelopp, SL 8:21, 9:19, 10:37, 11:36, 14:15, 16:52, 17:31
eller 35, 19:45, 25:13. Punkt 3.7 i delegeringsordning
Inga beslut redovisade
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden

Datum

2018-03-15

SKOLSKJUTSAR
Inga beslut redovisade
GRUNDSÄRSKOLA
In- och utskrivning av elev i grundsärskola, SL 7:5. Punkt 11.1 i
delgeringsordning
Inga beslut redovisade
GYMNASIESÄRSKOLA
Pröva om elev tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan, SL 18:5, 7.
Punkt 13.1 i delegeringsordning
Inga beslut redovisade
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 15 februari 2018
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur
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§ 26

Datum

2018-03-15

Dnr 00004/2018

Redovisning av meddelanden 2018 - utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden beslutar
Nämnden har tagit del av informationen
Sammanfattning av ärendet
Nämndens ledamöter har möjlighet att ta del av de meddelanden som finns
bevarade hos förvaltningen. En förteckning med rubriker och beslut som är
aktuella redovisas vid varje nämndsammanträde, se nedan.
Nämndens ledamöter får ibland ta del av skriftlig information, skriftlig
redovisning och skriftlig återkoppling/uppföljning vilket bifogas
förteckningen.
FÖRTECKNING
Kommunfullmäktige beslutar 29 januari 2018 § 1
Tilläggsbudget 2018, ELP 2019-2020
Utbildningsnämndens budget utökas med 441 000 kronor för 2018,
732 000 kronor för 2019 och 733 000 kronor för 2020.
Omsorgsnämndens budget utökas med 38 000 kronor för 2018,
38 000 kronor för 2019 och 38 000 kronor för 2020.
Kommunfullmäktige beslutar 29 januari 2018 § 17
Avsägelse från Victoria Andersson (M) som ersättare i utbildningsnämnden.
Fyllnadsval
Victoria Andersson (M) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ersättare
i utbildningsnämnden.
Jonas Wallgren Nordlander (M) väljs till ny ersättare.
Valet gäller för återstoden av mandatperioden.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 14 februari 2018
Beslutsexpediering
Akt
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§ 27

Datum

2018-03-15

Dnr 00463/2017

Likabehandlingsarbete inom utbildningsnämndens
verksamhetsområden
Utbildningsnämnden beslutar
Nämnden har tagit del av informationen
Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden har tidigare efterfrågat information om
verksamheternas likabehandlingsarbete, både det förebyggande arbetet som
det mer direkta arbetet.
Friends är en organisation som har i uppdrag att stoppa mobbning och
diskriminering. Organisationen utbildar och stödjer skolor i deras
likabehandlingsarbete. Friends arbetar även med forskning, rådgivning och
driver opinionsbildning i frågan om mobbning och kränkningar. Målgrupper
är skola, förskola samt idrott.
Friends erbjuder kommunerna i Hälsingland att delta i ett treårigt projekt
under åren 2017-2019 . Sju av åtta grundskolor i Ljusdals kommun har
tackat ja och deltar i projektet. Även kommunens friskolor har erbjudits att
delta, en av tre grundskolor deltar.
En representant från Friends informerar om arbete inom projektet.
Verksamhetschef för grundskolan informerar om vad projektet innebär för
grundskolan och förskolan samt om skolornas likabehandlingsarbete i övrigt.
Beslutsexpediering
Akt
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§ 28

Datum

2018-03-15

Dnr 00001/2018

Övriga frågor och information 2018 utbildningsnämnden
Övriga frågor
Tomas Skogstjärn (SD)
Nybo och Hybo skolors framtid
Oro har framförts från föräldrar om framtiden för Nybo skola.
Frågan togs upp vid föregående nämnd. Tomas Skogstjärn menar att inget då
framkom om att det finns ett utredningsuppdrag om Järvsö s.k. skolby.
Förvaltningschefen informerar om att hon har ett uppdrag att utreda hur
skolorganisationen i framtiden ska se ut, förslag ska presenteras senast år
2020. I uppdraget ingår bl.a. att utreda hur Järvsö/Nybo skolområde ska
utformas så att Nybo skola på sikt kan avvecklas. Inget beslut är ännu fattat
om hur skolområdet ska utformas.
Även Hybo skolas framtid ingår i utredningsuppdraget.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur
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